
Понеділок 

30.03.2020 

 

№ з/п 

Предмет Теоретичний матеріал Практичні завдання Посилання на 

онлайн-ресурс 

1. Літературне читання  Казка  Ю.Дмитрієва «Що таке 

ліс». 

Знайомство зі змістом. 

Ділення оповідання на частини. 

с.168-171 

Читати казку,закріпити 

словник. 

Фізкультхвилинка 

https://www.youtube.c

om/watch?v=kNWwid

8OAVM 

2. Математика 

 

Письмове додавання 

трицифрових чисел у випадку 

кількох доданків. 

Виконати  

Задача №  697с. 108 

розв’язати задачу 608 

https://ru.savefrom.net/7/#u
rl=http://youtube.com/watch
?v=5YT6oBLBvJ4&utm_sourc
e=youtube.com&utm_mediu
m=short_domains&utm_cam
paign=www.ssyoutube.com&
a_ts=1585522086.553 

 Природознавство Заповідники . Ботанічні сади. 

Підручник:Ірина Грущинська 

Природознавство 

с.134 - 138,прочитати і 

відповісти на запитання і 

записати відповіді у зошит 

Ботанічні сади 

України 

https://www.youtube.c

om/watch?v=pIFszjJ-

QR4 

 

Вівторок 

31.03.2020 

 

№ з/п 

Предмет Теоретичний матеріал Практичні завдання Посилання на 

онлайн-ресурс 
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1. Літературне читання Переказ  казки за запитаннями. 

 

  

3. Математика 

 

Письмове віднімання 

трицифрових чисел з переходом 

через розряд (два переходи). 

Виконати  

Приклади №733,  с. 116.   

Задача №  697с. 108 

 

https://ru.savefrom.net/7/#u
rl=http://youtube.com/watch
?v=2BIfhUn-
7Po&utm_source=youtube.c
om&utm_medium=short_do
mains&utm_campaign=www.
ssyoutube.com&a_ts=158552
2642.562 

4. Українська мова Закріплення знань учнів про 

прикметник як частину мови. 

Складання усної розповіді. 

Виконати: 

вправи 380 – 381 – 

списати,змінюючи слова. 

Скласти усно розповідь про 

весну. 

Узагальнення знань 

про прикметник 

https://www.youtube.c

om/watch?v=FTb-

8DDHWLo 

5. Предметно – 

практичне навчання 

Декорування виробів.Способи 

декорування виробів.Орнамент. 

Практична робота: 

виготовлення декоративної 

писанки 

 

 

Середа 

01.04.2020 

 

№ з/п 

Предмет Теоретичний матеріал Практичні завдання Посилання на 

онлайн-ресурс 

https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522642.562
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522642.562
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522642.562
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522642.562
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522642.562
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522642.562
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522642.562
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522642.562
https://www.youtube.com/watch?v=FTb-8DDHWLo
https://www.youtube.com/watch?v=FTb-8DDHWLo
https://www.youtube.com/watch?v=FTb-8DDHWLo


1. Літературне читання Казка  Ю.Дмитрієва «Що таке 

ліс». 

С.155 – 157,читати 

переказувати. 

 

 

2. Математика 

 

Контрольна робота з теми 

«Письмове додавання і 

віднімання в межах 1000»  

 

Виконати: 

розв’язати задачу 

обчислити вирази, 

 

 

3. Українська мова Загальне поняття про дієслово. 

Зв`язок  дієслова з іменником у 

реченні. Складання речень за 

малюнками. 

Виконати:  

вправу 389 –  скласти речення 

за малюнками,391 – виписати 

дієслова 

 

Загальне поняття про 

дієслова 

https://www.youtube.c

om/watch?v=gumUoLe

hLKA 

5. Основи здоров`я Характер людини і здоров`я . 

Доброзичливість і здоров`я 

людини. 

Підручник:О.В.Гнатюк 

Основи здоров’я  

Опрацювати с.117 – 120, 

відповідати на запитання. 

Казка про здоров`я 

https://www.youtube.c

om/watch?v=8GjEDdY

ETq4 

                                                                                                 Четвер 

02.04.2020 

 

№ з/п 

Предмет Теоретичний матеріал Практичні завдання Посилання на 

онлайн-ресурс 

2. Літературне читання 

 

Заповнення таблиці спостережень 

 

С.158,записати відповіді на 

запитання в зошит 

Фізкультхвилинка 

«Весна» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9FPMGA_Lc70 

https://www.youtube.com/watch?v=gumUoLehLKA
https://www.youtube.com/watch?v=gumUoLehLKA
https://www.youtube.com/watch?v=gumUoLehLKA
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https://www.youtube.com/watch?v=8GjEDdYETq4
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https://www.youtube.com/watch?v=9FPMGA_Lc70


5. Українська мова Розпізнавання дієслів у реченні. 

Спостереження за роллю дієслів 

у реченнях і текстах. 

  

 Я у світі Будь – який вчинок завжди має 

наслідки . 

Підручник: Н.М. Бібик 

Я у світі 

Опрацювати:  

с.135 – 141,читати і 

відповідати на запитання. 

 

Корисні підказки. 

Якщо ти скоїв 

поганий вчинок. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=213jhdgA

F1s 

                                                                                               П`ятниця 

03.04.2020 

 

№ з/п 

Предмет Теоретичний матеріал Практичні завдання Посилання на 

онлайн-ресурс 

3. Математика 

 

Множення чисел 0 і 1. 

Множення на 0 і 1. 

Виконати:  

Розв’язання задачі №754. 

 Завдання 732, с. 116 

 

https://ru.savefrom.net/7/#u
rl=http://youtube.com/watch
?v=IJLcVk5VYnA&utm_source
=youtube.com&utm_medium
=short_domains&utm_camp
aign=www.ssyoutube.com&a
_ts=1585522877.052 

4. Природознавство Заповідні території рідного краю с.138 - 141,прочитати і 

відповісти на запитання і 

записати відповіді у зошит 

Гордість України. 

Заповідник "Асканія-

Нова" — одне із 

чудес України 

https://www.youtube.com/

watch?v=uKNrXAMomtI 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=213jhdgAF1s
https://www.youtube.com/watch?v=213jhdgAF1s
https://www.youtube.com/watch?v=213jhdgAF1s
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=IJLcVk5VYnA&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522877.052
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=IJLcVk5VYnA&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522877.052
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=IJLcVk5VYnA&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522877.052
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=IJLcVk5VYnA&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522877.052
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=IJLcVk5VYnA&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522877.052
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=IJLcVk5VYnA&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522877.052
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=IJLcVk5VYnA&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1585522877.052
https://www.youtube.com/watch?v=uKNrXAMomtI
https://www.youtube.com/watch?v=uKNrXAMomtI


 

Казка  Ю.Дмитрієва «Що таке ліс». 

Одного разу художник вирішив намалювати ліс. 

-Що таке ліс? – розмірковував він.  – Звісно, ліс – це дерева. 

І намалював  дуби, ялини, сосни, кущі ліщини, зелену траву і яскраві квіти. А в куточку картини він намалював  

маленького чоловічка з довгою бородою – дідуся – лісовичка. Бо який же це ліс без лісовичка? 

Повісив художник свою картину на стіну, помилувався нею і кудись поїхав. Коли за деякий час він повернувся, то 

на картині побачив лише чорні стовбури дерев.  

-Що трапилось з лісом? Чому він пропав? – жахнувся він. 

-Ти забув намалювати гриби, - озвався дідусь-лісовичок. 

Без грибів не буде лісу. 

Художник узяв пензля й намалював знову  дерева й кущі, траву, квіти, а серед трави-гриби. Проте ліс продовжував 

усихати. 

- Це тому, що у твоєму лісі немає комах,- зауважив лісовичок. 

Художник знову взявся за пензля, і  на квітах та листячку з`явилися яскраві метелики і моторні жуки. 

- Ну, нарешті, усе в порядку - вирішив художник і, це раз помилувавшись картиною, знову кудись поїхав. 

А коли він невдовзі з`явився, то не повірив власним очам; на місці розкішного килима з квітів і трав була лише 

оголена земля. І дерева теж були голі, неначе взимку. 

Художник підійшов ближче… і вжахнувся. Весь ліс було вкрито товстим шаром гусені та жуків. Навіть лісовичок з 

острахом відсунувся на край картини і вигляд мав дуже засмучений. 

- Це ти у всьому винний! –заволав художник. Ти наказав мені намалювати комах. А вони з`їли весь ліс! Що ж 

робити? Невже я не зможу ніколи намалювати справжній ліс? 

- Ніколи, - мовив лісовичок, - якщо не намалюєш  птахів. Тому, що справжній ліс не може існувати без птахів. 

Художник не сперечався, узяв пензлі, фарби. Він знову намалював  дерева, кущі, траву і квіти. Під деревами й у траві він 

хитро замаскував  гриби на листя посадив  метеликів, бджіл і бабок,  а на гілках з`явилися  веселі птахи. Працював він 

довго. Та, коли йому здавалося, що роботу закінчено, лісовичок мовив. 

- Мені затишно у цьому лісі. Однак я не хочу, щоб він знову загинув. 

- Але чому ж він тепер може загинути?  Адже в ньому все є! 

- Не все, сказав лісовичок. Намалюй жабу і ящірку.  

І художник намалював  жабу і ящірку  І ще різних звірів: вовка, лисицю… 

Він завершив роботу. – Ось, нарешті, це справжній ліс, почувся голосок дідуся-лісовичка. Тепер він буде жити. 

Тому, що тут є все: і дерева, і гриби , і квіти, і тварини. Це ліс зі всіма його мешканцями, яких інколи неможливо зразу й 

політики. (Співає соловейко) 



 

 

Завдання до тексту 

 

1. Що спочатку намалював художник? Назви знайомі тобі дерева. 

2. Хто такий дідусь – лісовичок? Знайди відповідь у тексті. 

3. Скільки разів художник малював картину? 

 

Математика 

Задача№608 

На одній фермі було 346 корів, а на іншій – на 217  корів більше.  Скільки всього корів на обох фермах? 

 

142 + 184 + 206 =  

351 + 186 + 212 =   

           Задача №  697с. 108 

          У дитячий садок завезли овочі: картоплі — 326 кг, моркви — 218 кг, а цибулі — 92 кг. Скільки кілограмів овочів завезли в дитячий 

садок? 

          Розв’язання 

326 + 218 + 92 =      (кг) 

Відповідь:           кг овочів завезли в дитячий сад. 

 

Приклади №733,  с. 116.   

 

378 - 294                724 – 585             895 – 470  

549 - 393                675 – 394             615 – 198   



Розв’язання задачі №754. 

        Завдання 732, с. 116 

4 • 1  • 0               (6  + 5)   • 0          0 • 5  • 3                1 •  8                                            

4 • 1  +  0             (6  + 5)   • 1         0  +  5 • 3                8  •  1 

Приклади № 756.  

30 : 5 + 1    30 : (5 + 1)    0 • 7 + 1 • 7    (10 - 0) + 4 

30 : 5 • 1    30 : (5 - 0)     5 • 1 + 6 • 0    10 • 0 + 10 

 

Українська мова 

Вставте пропущені слова, визначте закінчення та число цих слів. 

     Був … день. Діти збирали білі ромашки. Раптом на небі з’явилися … хмари. Подув вітер. Полив … дощ. Діти 

заховалися під … ялинкою. 

Слова для довідки: важкі, сонячний, густою,  сильний. 

• Візьміть з першого вставленого слова 5 букву, з другого – 2 букву, з третього – 1 букву, з четвертого – 2 букву. 

Утворіть з них пропущене слово. 

НЕ ШКОДУЙ ___________ ДЛЯ НАВЧАННЯ. (часу) 

• Спишіть, розкриваючи дужки, ставте прикметники у потрібній формі. 

Прийшла (теплий) весна. Дме (тепла) вітерець. Зазеленіла (молодий) трава. З’явилися перші (зелена) листочки. Птахи 
повернулися з (теплий) країв. 

     Конвалія любить (темний) ліси. Знайти її нелегко. (Білий) дзвіночки конвалії ховаються в (широкий) листках. 



Прокинулась бджілка від (зимовий) сну. Прочистила очиці (волохатий) лапками і розбудила подруг. Вибралися вони з (теплий) 
вулика і дружно полетіли до квітучої яблуньки. 

• Яка тема усіх цих текстів? (весна) 
• Які слова допомогли вам це встановити? (прикметники) 

 

 

Вправи  (Робочий зошит, 3 клас, с. 62.) 

Із слів кожного рядка складіть речення, а з них — текст. Доберіть заголовок. Підкресліть дієслова. 

• Вирішили, гніздо, тоді, вимостити, стовпі, на, телеграфному. 

• В, лелеки, наші, приносять, краї, весну. 

• Якось, з, повернулися, ніде, а, селитися, вирію. 

• Красиві, прилітають, ці, кожної, птахи, весни, і, село, наше, в. 

• Стріхи, зникли, солом’яні. 

Природознавство 



 

 

 

 


